
Seijst 2004. - Dl.34 HETLANDSCHAP RONDOM SLOTZEIST - R.P.M. RHOEN Het landschap tondom Slot Zeist Scandinavische landijs Nederland onge-veer voor de helft. Een ijslob, die in deGelderse Vallei lag, fungeerde als bulldo-zer en duwde de bevroren ondergrond optot stuwwallen. Zo ontstond de UtrechtseHeuvelrug. In de daarop volgende ijstijd,het Weichselien, circa 10.Q0Q tot 10.000jaar geleden, bereikte het landijs Neder-land niet meer. Wei heerste er hier zeerkoude omstandigheden. De ondergrond bleef het gehele jaar door bevroren. Vrij-wel over geheel Nederland werden doorde wind njnkorrelige zanden neergelegd,de zogenaamde dekzanden. In vrijwel Het landschap rondom en achterhet Slot. Tekening van J. Burgin.Collectie Bodel Nijenhuis, Universi-teitsbibliotheek Leiden, inv.nr. P336 N162.                           FOTO GEMEENTEARCHIEF ZEIST DOOR R.P.M. RHOEN Het natuurlijke landschapen de oudste bewoning Het Slotcomplex ligt geologisch gezienop de grens van de hogere gelegen Pleis-tocene zandgronden en het laag gelegenrivierengebied, dat in het Holoceen isontstaan. In de ijstijd van circa

150.000jaar geleden, het Saalien, bedekte het



Seijst 2004. - Dl.34 HET LANDSCHAP RONDOM SLOT ZEIST - R.P.M. RHOEN De loop van de Zeister Rijn tussen Odijk en Rhijnauwen. In Zeist liep deze Rijnarm tussen de Dorpsstraat en de Lageweg. GEOMORFOLOGISCHE KAART VAN ZUID-UTRECHT VAN HET GEOGRAFISCH INSTITUUT UTRECHT, HJ.A. BERENDSEN 1982



Seijst 2004. - Dl.34 HET LANDSCHAP RONDOM SLOT ZEIST - R.RM. RHOEN het gehele Kromme Rijngebied komendekzanden in de ondergrond voor. In hetgebied tussen Zeist en Utrecht Hggen zezelfs op zeer geringe diepte: 1 a 2 meteronder het maaiveld. De grote rivieren stroomden in hetWeichselien ruwweg in het gebied tussende huidige Nederrijn - Lek en de Waal.Op de overgang van de laatste ijstijd naarde huidige warmere periode, het Holo-ceen, de laatste 10.000 jaar, veranderdehet rivierpatroon. Doordat de rivierenzich in het natuurlijke landschap vaakkonden verleggen en een geheel nieuweloop vormden, is een netwerk van stroom-ruggen ontstaan van verschillende ouder-dom. Het Utrechtse stroomstelsel wasgedurende ongeveer 4-500 jaar een derbelangrijkste Rijnarmen in Nederland.Het Utrechtse stroomstelsel bestaat onderandere uit de Zeister stroomrug. Deze ligttussen Odijk en fort Rhijnauwen, tennoorden van de huidige meandergordelvan de Kromme Rijn. De Zeister Rijnliep met een grote boog vanaf Odijk door Stoetwegen en langs Zeist en boog dan africhting Rhijnauwen. Op het einde van deRomeinse tijd

of het begin van de vroegemiddeleeuwen begon de verlanding vande Zeister Rijn, die nog tot in de 14e eeuwin een gedeeltelijk verlande en moerassigestaat bleef voortbestaan. Rond 1000 naChr, vverden de eerste kaden en rivier-dijken aangelegd. De Kromme Rijn is in1122 bij Wijk bij Duurstede afgedamd. Het Kromme Rijngebied is zeker vanafhet Neolithicum, 6.400 tot 3.650 jaargeleden, bewoond. Na een intensieve bewoningsperiodein de Romeinse tijd, nam de bewoningomstreeks de 5e eeuw sterk in omvang af.In de vroege middeleeuwen, vooral in deperiode na 750, zijn grote delen van hetgebied weer in gebruik genomen. De nederzetting Zeist wordt het eerstgenoemd in een oorkonde uit 838 vande Utrechtse bisschop Albricus in ver-band met de tijdelijke vervreemding vaneen aantal goederen door de bisschop ten behoeve van een graaf. Deze, graafRodger, had goederen in Gelderland aande Utrechtse kerk geschonken en ontvingdaarvoor andere tegen een jaarlijkse tijnsin vruchtgebruik, waaronder zes onvrijegezinnen met hun woning en land teZeist. In 1859 werden bij de bouw van eengasfabriek nabij de Brouwerij

onderandere een Merovingische pot uit circa700 en een Karolingische pot van circa800 opgegraven. De middeleeuwseontginningen Aan de voet van de Utrechtse Heu-velrug, van Amerongen tot voorbij Zeist,heeft zich een bijna ononderbroken reeksengen uitgestrekt, die tot in de vroegemiddeleeuwen moet teruggaan. Het oudecultuurland van Zeist lag aan weerszijdenvan de Utrechtseweg met de bisschoppe-Hjke hof, de eng, de overgebleven brink ende kerk als centrum en met een oostelijkeuitbreiding langs de Dorpsstraat, onge-veer tot Blikkenburg. 5



Seijst 2004. - Dl.34 HET LANDSCHAP RONDOM SLOT ZEIST - R.P.M. RHOEN Tot in de 12e eeuw bleven uitge-strekte gebieden tussen de Kromme Rijn-stroomrug en de Utrechcse Heuvelmgwildernis. De 'droge' stroomruggebiedenwaren al voor het jaar 1000 in gebruik alsweiland of bouwland. De 'natte' komge-bieden, namen als Middelbroek, Katten-broek en Zeisterbroek herinneren hiernog aan, werden grotendeels in de lle en12c eeuw ontgonnen. De ontginning van her Zeister kleilandwerd gestart met het blijkhaar minst dras-sige gebied tussen de oude en huidigebedding van de Kromme Rijn, meestalZeisteroever, maar ook wel Zeisrerschoorgenoemd. Deze ontginning moet nog inde 10e eeuw hebben plaatsgevonden. De grootschalige ontginning in hetzuidoosten van Zeist, te weten Katten-broek en Stoetwegen, zijn te zien als eengevolg van een bisschoppelijk initiatiefonder impuls van de damlegging in deKromme Rijn bij Wijk in 1122. Vanwege de wijzigingen, die de bouwvan het Zeister Slot in de tweede helft van de 17e eeuw in het terrein heeft ver-oorzaakt, is binnen het terrein van demiddeleeuwse ontginningen niets terugte

vinden. Het vroegere pastorieland vanZeist maakt deel uit van het Slotcomplex.Uit een beschrijving in de Inventaris vande goederen van de kerk van Zeist uit1580/82, krijgt men een beeld van degeaardheid van dit gebied: 'In den eerstentot die voom. pastorie zijn XXI mergentandts, d'een helfte veenigh oft moerassighweylandt, d'ander helfte hooch saver eerdichzaetlandt, tsamen aerx malcander aen eenstuck ieggende [...J*. De noordoostelijkehelft, beginnende direct achter de huizenaan de Dorpsstraat, was veenachtig enmoerassig weiland; de andere helft, hetzuidwestelijk deel, was zavel-aardig (zand-grond en klei vermengd) bouwland. Het middeleeuwsehuis Zeist Over het algemeen is er weinig bekendover de oudste geschiedenis van dekastelen in het Kromme Rijngebied.Omstreeks 1400 stond er waarschijnlijk een veertigtal. In vele gevallen betrofhet woontorens, die op een omgracht erfstonden, vaak met in de directe nabrjheideen boerenwoning. De geografische sprei-ding van de steenhuizen was opmerkelijk.Op de oudste cultuurgronden trof men zeweinig aan en dan nog bijna uitsluitendaan de rand, waar de

ontginningsge-bieden begonnen, zoals Kersbergen. Inde Zeister ontginning vlakbij het oudecultuurland stonden de huizen Zeist enBlikkenburg. Het voormalige Huis Zeist stond, vol-gens een kaart van Bernard de Roy uit1677, iets ten westen van het tegenwoor-dige Slot Zeist, aan de Waterigeweg. HetHuis Zeist komt pas laat in de bronnenvoor. Het is niet onmogelijk dat het kortvoor 3245 is gebouwd ter vervanging vaneen nog ouder huis. In 1536 erkenden de Staten vanUtrecht het 'Huys te Zeyst' als ridderhof-stad. Wat inhield dat de eigenaar zittinghad in de ridderschap van Utrecht, dathet versterkte huis voorzien was van een gracht en een ophaalbrug en dat tot de ?



Seijst 2004. - Dl.34 HET LANDSCHAP RONDOM SLOT ZEIST ? R.RM. RHOEN_____________________gjg M e© * ger van de gebenencieerde goederen inhet gewest Utrecht, aan Willem Adriaanvan Nassau-Odijk getransporteerd. De oude ridderhofstad Zeist moetWillem Adriaan van Nassau-Odijk in dietijd ook hebben gekocht. De aan de zuidwestkant gelegen Kok-kertshoeve, groot 14-50 ha, is in of kortna 1677 eveneens door Van Nassau-Odijkaangekocht. Nadat Willem Adriaan van Nassau-Odijk eigenaar was geworden van debovengenoemde gronden, liet hij terplaatse zijn Slot bouwen en beginnenmet de aanleg van de tuinen en parken.De breedte van het Slotcomplex werdbepaald door de breedte van de Kok-kertshoeve: 330 meter. De lengte werdvooral bepaald door de lengte van hetpastorieland. De Waterigeweg werd nog100 meter verlengd en bij het nieuweeindpunt werd een haaks daarop staandenieuwe weg aangelegd, die aansloot opde Blikkenburgerlaan. De lengte van denieuwe buitenplaats bedroeg hierdoor900 meter. hofstad een boerderij behoorde. Van het middeleeuwse kasteel is geen afbeeldingbekend. In de

loop van de 17e eeuw is het kasteelin verval geraakt. De Staten van Utrechtspreken in een akte van 28 februari 1677over 'den vervallen en geruineerde huisevan Zeyst'. Aanleg van Slot Zeist De economische hloei van Nederlandtussen circa 1580 en circa 1690, heeft ookzijn weerslag gehad op het landschap. Inde omgeving van Zeist brak omstreeks1635 een periode met betrekkelijk veellandschappelijke veranderingen aan,die ruim vijftig jaar heeft geduurd. Hetnog vrijwel geheel uit de middeleeuwendaterende verkeersnet werd verbeterd.Tussen 1638 en 1642 werd de Biltse enZeister Grift gegraven en in 1653 kwamde Amersfoortseweg tot stand. Een andere ontwikkeling die tegen hetmidden van de 17e eeuw begon, was hetontstaan van een groot aantal buitens. Dat was een gevolg van de verkoop vangecontisqueerde geestelijke goederen. Zois Slot Zeist gebouwd op het voormaligepastorieland van Zeist. Het (voormalige) pastorieland van Zeistlag hoefvormig om de oude ridderhofstadZeist heen. Dit rechthoekige stuk landgrensde aan de noordoostkant aan hetgoed (&quot;grondheerlijkheid&quot;) Zeisterstraat.De grens tussen

beide goederen werdgevormd door de pal achter de percelenaan de zuidwestzijde van de Dorpsstraatlopende sloot, die in 1894 werd gedempt.Ten noordwesten grensde het pastorie-land aan de Waterigeweg. Ten zuidwestenlag de oude kerkweg van Bunnik, die descheiding vormde met de Kokkertshoeve.Ten zuidoosten grensde het pastorielandvoor een deel aan land van Blikkenburgen voor een ander deel aan land van eenander. De grootte van het pastorielandbedroeg bijna 18 ha; de lengte was 800meter en de breedte 225 meter. Dit landwas, na akkoordverklaring van de Statenvan Utrecht op 16 mei 1677, op 22 maart1681 door Wouter van Tholl, als ontvan- 7



Seijst 2004. - Dl.34 HET LANDSCHAP RONDOM SLOT ZEIST - R.P.M. RHOEN Door middel van een assenstelselbereikte men een totale monumentaleaanleg van gebouwencomplex en tuinen.Op het midden van de lengteas kwamhet hoofdgebouw te liggen. Aan denoordoostzijde, vvaar de as 4,5 km langis, lagen vanaf het dorp de oprijlaan metaan weerszijden bomen en tuinen, de brugmet het toegangshek en het voorpleinmet het bordes naar de hoofdingang.Aan de achterzijde van het Slot kwamenaan de beide zijden van de as, die daar1,5 km lang is, geometrisch aangelegdetuinen, waterpartijen, vijvers, fonteinen,beelden, geschoren heggen, berceaus ensterrenbossen. De zichtas van Slot Zeist heeft in devorm van Koelaan en Slotlaan zijn stem-pel op de plattegrond van Zeist gedrukt.Compleet was een barokbuitenplaatseigenlijk pas met een laan die op een kerk-toren stond gericht. De zichtas van SlotZeist zou op de kerktoren van Houten zijngericht. Dat zou tegelijk betekenen, datook de orientering van het huis hierdooris bepaald en, gezien de strenge symmetric

ZichtopdeslotgrachtjandevoorzijdevanSlotZeist.TekeningvanJohannesde Bosch, 1755. FOTO COLLECTIE GEMEENTEARCHIEF ZEIST ervan, zelfs die van de hele buitenplaats. betreft, absoluut niet uit de toon vielHet laatste valt echter slecht te rijmen binnen de zone met strokenverkavelingmet het feit dat het park wat zijn tigging direct bewesten Zeist. In werkelijkheid



Seijst 2004. - Dl.34 HETLANDSCHAP RONDOM SLOT ZEIST - R.P.M. RHOEN van Slot Zeist. Op de vogelvluchtkaartvan Stoopendaal uit circa 1718 wordtdeze situatie wel aangegeven. Bij eenvogelvlucht valt het accent echter bijuitstek op de illusoire weergave: het ginger meer om de grootsheid en rijkdom vande eigenaar dan de werkelijkheid weer tegeven. De Utrechtseweg, de Dorpsstraaten de Driebergseweg zijn als een rechteweg getekend, terwijl deze oude weg juistin het dorp een golvende beweging maakt.Van groter belang zijn de twaalf tekenin-gen van Johannes de Bosch, gemankttussen 1750 en 1755. Zij geven goed weerhoe het park zich sinds de aanleg hadontwikkeld. Invloed van de Evangeli-sche Broedergemeente Bijna zeventig jaar lang was het Slotin bezit van het geslacht Van Nassau.In 1745 werd Cornelis Schellinger er denieuwe eigenaar van. Deze was lid van deEvangelische Broedergemeente. Hij gafde grond voor het Slot, gelegen binnenhet carre Zinzendorflaan, Karpervijver, Lageweg en Waterigeweg, in gebruikaan de Broedergemeente voor de bouwvan woningen voor haar leden en voorde bouw van een

kerk. Ook kwam debegraafplaats van de Broedergemeentebinnen dat carre te liggen. Met de aanleg van de twee pleinenwaaraan de kerk en de huizen verrezen,werd in 1748 begonnen. De aanleg vande pleinen werd nooit geheel voltooid. In1973 werd nog een vleugel aangebouwdop het Broederplein voor huisvesting vande Rijksdienst voor Monumentenzorg. Door de komst van de Broederge-meente deden zich wijzigingen voor inde sociaal-economische structuur en inde bevolkingsomvang van Zeist. Tot dietijd was Zeist een agrarisch dorp. In deTegenwoordige Staat der VereenigdeNederlanden uit 1772 leest men: 'Dockvoornaamelijk is deeze plaats, in onzen teeftijd, vermaard geworden, sedert dat de Broe-dergemeente der zoogenaamde Hernhutterszighier, in hetjaar (746, heeftgevestigd.' vormde dan ook niet de zichtas, maar dekavelindeling de bepalende factor. Slot Zeist vormde destijds de enige bui-tenplaats in het Kromme Rijngebied, diemet huis en al naar een concept tot standis gekomen. Het ontstaan van landhirizen en bui-tenplaatsen kan niet los worden gezienvan het laatmiddeleeuwse kasteel; zo ookSlot Zeist. Voor

de omgrachting werd deGrift vergraven en het voorptein herin-nert aan een voorburcht. In 1686 was de bouw van het Slotvoltooid. Wellicht is de gravure van HendrickHulsberg naar een tekening van Dirck Tolde oudste van Slot Zeist. Op deze gravurekomt echter geen enkele aanduiding vantuin- of pleinaanleg voor. Op de NieuweKaart van den Lande van Utrecht van delandmeter Bernard de Roy uit 1696, dezekaart heeft tot halverwege de 19e eeuwals de standaardkaart van de provincieUtrecht gegolden, wordt ook geen plat-tegrond gegeven van de tuinen en bossen



Seijst 2004. - Dl.34 HET LANDSCHAP RONDOM SLOT ZEIST - R.P.M. RHOEN het Broederhuis trokken veel bezoekers.In het Zusterhuis was een wasserij en eenatelier voor handschoenen gevestigd In 1834 richtte L. Schutz een metaalgie-terij op naast de tabaks- en sigarenfabriekvan C.P. Hellstrom op het Zusterplein.Het jaar daarop werd daarnaast eenaardewerkfabriek opgericht door E.L.Norgaard. Later waren deze inrichtingengenummerd aan de Lageweg. Aan de in1774 door G. van Wees opgerichte apo-theek, werd door C.E Kraeplien en W.C.Holm in 1864 een farmaceutische fabriekgelegen aan de Karpervijver toegevoegd. De aan de Waterigeweg gelegen Schip-perssloot behoort vanouds tot het Slot-complex. Tot 1930 bevonden zich daarde gemeentelijke loswallen. De losplaatswas meer dan 300 meter lang. De schip-perij achtte men van economisch belangvoor Zeist. De parallel aan de Waterigeweglopende Thielselaan is in tegenstelling totzijn pendant de Karpervijver, een wandel-pad gebleven. De leden van de Broedergemeenteverloochenden hun herkomst ait doops-gezinde en collegiantenkringen niet. Zijtoonden de

neiging rich af te zonderenvan het wereldse, belichaamd in hetlandsbestuur en de rechtspraak. Zijbekommerden zich om het geestelijkewelzijn; de zorg voor het aardse bestaanoverlatend aan anderen. Dat verhinderdede Broedergemeenteleden niet zich in telaten met handel en nijverheid. De ongehuwde mannelijke leden van deBroedergemeente woonden in het Broe-derhuis op het Broederplein. De meestevan deze broeders waren ambachtslieden.Veel ondernemingen zijn door de onge-huwde broeders opgezet. In de tweedehelft van de 18e eeuw was in het Broeder-huis een groot aantal bedrijven gevestigdin de vorm van huisindustrie. Er werdenook een kaarsenfabriek, een zeepziederijen een zijdefabriek opgericht. Deze warengelegen achter de huizen van het Broe-derplein langs c.q. aan de Karpervijver.Verder was er een zadelmakerij en eenfabriekje van speelgoed. De winkels van Volgens een enquete van het Staats-bestuur in 1816 had Zeist in het gebiedvan de Utrechtse Heuvelrug de meesteIndustrie. Het was voornamelijk deBroedergemeente, die in belangrijke mateheeft bijgedragen tot de totstandkomingvan deze

nijverheid. Verkaveling vanhet Slotcomplex Tussen 1767 en 1830 wisselde het Slotmeerdere malen van eigenaar. JonkheerJan Elias Huydecoper kocht in 1830 hetSlot, dat hij in tegenstelling tot vorigeeigenaren, ook ging bewonen. Hij liet in1831 door de tuinarchitect J.D. Zocherjr. het formele park achter het Slot ver-anderen in de landschapsstijl. Het zuid-westelijk deel van het park bleef bos, hetReigersbos. De gronden waarop het Broeder- enZusterplein, de Karpervijver en debegraafplaats van de Broedergemeentelagen, behoorden toen niet meer tot hetSlot. Zij waren in 1818 aan de Broederge-meente verkocht.








